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ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTAS

Fez as propostas? Entregue o documento pessoalmente no CRP-03 ou envie através 
do formulário eletrônico que será disponibilizado no site do Conselho. Essas propostas 
são votadas nos pré-congressos e se forem aprovadas serão encaminhadas para o 
COREP. Ao final de todas as etapas, as deliberações são compiladas em um documen-
to que norteará a atuação do Sistema Conselhos para os próximos três anos.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

EVENTOS PREPARATÓRIOS E ATIVIDADES LIVRES

Outubro de 2015 até março de 2016

PRÉ-CONGRESSOS

19 / 03 / 16 - Teixeira de Freitas
02 / 04 / 16 - Barreiras
02 / 04 / 16 - Salvador
09 / 04 / 16 - Feira de Santana
09 / 04 / 16 - Itabuna
09 / 04 / 16 - Paulo Afonso
09 / 04 / 16 - Vitória da Conquista

9º CONGRESSO REGIONAL DA PSICOLOGIA

29 de abril, 30 de abril e 1º de maio, em Salvador

9º CONGRESSO NACIONAL DA PSICOLOGIA

16, 17, 18 e 19 de junho, em Brasília 

ELEIÇÕES 

Psicóloga/o, as eleições para as próximas gestões dos Conselhos Regionais e Federal 
acontecem no dia 27 de agosto deste ano. As/os profissionais que quiserem organizar 
chapas para concorrer ao processo eleitoral devem se inscrever até o último dia do COREP.

COMISSÃO ORGANIZADORA – COMORG/BA

Clarissa Guedes, Emmila Carvalho, Denise Viana, Lourena Cruz, Paloma Silva e Diogo Sousa.
Informações: comorgba@crp03.org.br



 / 

O 9º Congresso Nacional da Psicologia (CNP) acontecerá entre os dias 16 e 19 de 
junho, na cidade de Brasília. O CNP é a instância máxima de deliberação das políticas 
prioritárias para os próximos três anos no Sistema Conselhos de Psicologia, ou seja, é 
neste espaço que são definidas as diretrizes que serão trabalhadas nas próximas 
gestões dos Conselhos Regionais e Federal. Psicologia, no cotidiano, por uma socie-
dade mais democrática e igualitária é o tema escolhido para nortear as discussões 
desta edição do Congresso.

Antes da etapa nacional são organizados os eventos preparatórios, pré-congressos e o 
Congresso Regional da Psicologia (COREP), que está marcado entre 29 de abril e 1º de 
maio, na cidade de Salvador. Diversas atividades já estão programadas em todo o estado 
para garantir a participação das/os profissionais das mais diversas regiões da Bahia.

O Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) convida todas/os as/os psicólogas/ 
os inscritas/os neste regional para contribuir com propostas para o COREP e partici-
par deste espaço de construção democrática com toda a categoria.

OBJETIVOS DO CNP

A Promover a organização e a mobilização das/os psicólogas/os do país 
possibilitando a definição da contribuição do Sistema Conselhos para o 
desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão;

B Definir políticas nacionais referentes ao tema do VIII CNP a serem implemen-
tadas e / ou reguladas pelos Conselhos de Psicologia, na gestão 2017 a 2019;

C Garantir o espaço de articulação para composição, inscrição e apresenta-
ção de chapas que concorrerão ao mandato do Conselho Federal de Psicologia, 
na gestão 2017 a 2019;

D Garantir a participação direta das/os psicólogas/os no processo de delibe-
ração acerca das ações a serem desenvolvidas pelo Sistema Conselhos de 
Psicologia, favorecendo e valorizando seu protagonismo e auto-organização 
em relação às etapas que precedem o CNP e os COREPs.

EIXOS

EIXO 1 - Organização democrática do Sistema Conselhos e aperfei-
çoamento das estratégias de diálogo com a categoria e sociedade;

EIXO 2 - Contribuições éticas, políticas e técnicas ao processo demo-
crático e de garantia de direitos;

EIXO 3 - Ampliação e qualificação do exercício profissional no Estado 
de garantia de direitos.

COMO PARTICIPAR DAS DISCUSSÕES?

As etapas para o CNP começam com os eventos preparatórios que acontecem 
até março de 2016. É neste espaço que as/os psicólogas/os podem elaborar as 
propostas, dentro dos três eixos de discussão, que serão apreciadas e votadas 
nos pré-congressos. Estes eventos podem ter formatos de debates, mesas redon -
das, simpósios, entre outros.

O CRP-03 promoverá eventos preparatórios em todo o estado da Bahia. Durante 
as atividades, as/os participantes receberão um formulário para redigir e encami-
nhar propostas dentro do Eixo escolhido. O mesmo formulário online pode ser 
acessado no site do Conselho.

A programação dos eventos preparatórios está no site do CRP-03: www.crp03.org.br. 

ETAPAS DO CONGRESSO

EVENTOS PREPARATÓRIOS - são realizados em diversas localidades e têm a tarefa de 
suscitar debates e levantar questões para a formulação de propostas. A principal 
característica dos eventos preparatórios deve ser a ampla mobilização e participação 
da categoria, que fortalece o caráter democrático da diversidade de contribuições na 
construção do projeto da profissão.

PRÉ-CONGRESSOS - são instâncias que apreciam e aprovam as propostas do Regional. 
Ocorre apenas um por área geográfica. Nessa instância são eleitos os delegados para 
o Congresso Regional;

CONGRESSO REGIONAL (COREP) - composto por delegados eleitos nos Pré-Congressos. 
É realizado em cada Conselho Regional. Nos Coreps são apreciadas as propostas 
vindas dos Pré-Congressos e eleitos os delegados ao Congresso Nacional. De acordo 
com o Regimento Eleitoral, a data da inscrição das chapas que concorrerão ao CRP 
será até o último dia do COREP.

CONGRESSO NACIONAL - é a etapa final do processo de discussão e decisão sobre 
diretrizes para a gestão do Sistema Conselhos de Psicologia. Participam os delegados 
nacionais, eleitos nos Coreps. O Congresso Nacional será de 30 de maio a 2 de junho 
de 2013, em Brasília - DF. De acordo com o Regimento Eleitoral, a data da inscrição das 
chapas que concorrerão ao CFP será até o último dia do CNP.

16 até 19 de junho 
de 2016
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